
 

 

Refleksionsspørgsmål til modul 1 
Case beskrivelse 

”En patient oplever, at det er svært at få gang i sit sexliv med sin kæreste, efter at hun har fået en 

hjertesygdom, da hun er bange for at have sex, når hun har et dårligt hjerte”. 

 

1. Overvej hvilke barrierer der kan gøre, at patienten og den sundhedsprofessionelle ikke får talt om 
seksualitet ved en samtale på hospitalet? Hvad kan være en barriere for patienten, og hvad kan 
være en barriere for den sundhedsprofessionelle? 
 

2. Overvej hvordan du selv ville gribe samtalen med patienten i casen an?                                                                     
Reflektér over det med udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvordan vil du indlede samtalen? 
Hvilke ord og formuleringer vil du benytte? Hvordan vil du sikre, at samtalen bliver tryg for 
patienten og dig selv? Hvad kan være succeskriterierne for, at det bliver en god og brugbar samtale 
for patienten? 
 

3. I videoerne peges på, at egne private opfattelser af seksualitet kan have en betydning for, hvordan 
man som sundhedsprofessionel forholder sig til patienters seksualitet. Tænk over, hvilke eksempler 
der kan være på det? Overvej om du selv oplever, at du har svært ved at tage en samtale om 
seksualitet med en patient? 
 

4. Hvordan kan du anvende den omtalte PLISSIT-model i dit eget møde med en patient (og 
partner/pårørende).   
 

5. Prioritér din egen liste med de fem vigtigste punkter, som du mener, der skal til for at skabe en 
professionel samtale med en patient om seksualitet.  
 

Hvad kan du gøre sammen med dine kolleger 

• Dialog om grænser. Tal med dine kolleger om de grænser, man kan opleve, når man skal tale med 

patienter om seksualitet og samliv. I kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvilke grænser 

kan man være bange for at overtræde eller få overtrådt? Hvor går grænserne mellem det 

personlige/private og det professionelle i mødet med patienter? Hvad er privat/hvad er 

professionelt? Hvad kan man gøre for at tydeliggøre, at både patientens og ens egne grænser som 

professionel respekteres? Hvad kan man gøre for at undgå, at bekymring over at overskride eller få 

overskredet sine grænser ikke kommer til at dominere? 

• Den professionelle samtale. Lav sammen med dine kolleger øvelser i at tage den professionelle 

samtale med patienter (og pårørende og partner). Formulér nogle relevante patientcases som 

udgangspunkt for samtaler, hvor I skiftes I til at være sundhedsprofessionelle henholdsvis patienter 

og pårørende.  Optag evt. samtalerne på video og giv hinanden feedback på samtalerne. 

 

 - Refleksionsspørgsmålene er udarbejdet af Sex & Samfund i samarbejde med Hjerteforeningen   

 


